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Leerkrachtinformatiebrief  
Kijkdepot Schiedam - Mijn (migratie)geschiedenis 
 

Informatiebrief voor de leerkracht uit het primair onderwijs  

Doelgroep: groep 6-8 

Duur: 75 min 

Locatie: Kijkdepot Schiedam (Havenkerk) 

Begeleiding : 2 museumdocenten 

 
 

 
 

Tijdens het bezoek aan het Kijkdepot Schiedam, krijgen de leerlingen een kijkje achter de 

schermen in ons depot. In de Havenkerk worden 5000 objecten uit de 

geschiedeniscollectie van het museum onderzocht en ge (her)waardeerd. De leerlingen 

gaan hier op onderzoek uit. We bekijken een aantal objecten en onderzoeken of we 

kunnen ontdekken wat het is en waar het voor werd gebruikt, van wie het was en 

bepalen vervolgens of wij het de moeite waard vinden om in de collectie te blijven, of er 

nog meer onderzoek nodig is, of dat het wat ons betreft weg mag. Ook hebben we 

aandacht voor onze eigen tradities en geschiedenis. Wij zijn ook allemaal Schiedammers. 
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Introductie 
De leerlingen en hun begeleiders worden ontvangen in het Kijkdepot in de Havenkerk en 

krijgen van twee museumdocenten te horen wat we gaan doen in deze 75 minuten. 

 

Opzet 
1. Introductie- 15 min. Waar zijn we? Wat is een depot en waarom is het belangrijk om 

deze spullen de bewaren?  

2. Onderzoek- 25 min. Aan de hand van een onderzoekboekje gaan de leerlingen in 

groepjes objecten (her)waarderen en onderzoeken. 

3. Bespreken- 10 min. Wat zijn de bevindingen? Wat vindt de klas daar van, zijn we het 

eens of oneens met de uitkomst? 

4. Cross the Line- 15 min. Wat kunnen we ontdekken over onze eigen 

(migratie)achtergrond? De verwerkingsopdracht voor op school wordt uitgelegd. 

5. Afsluiting- 10 min. 

 

 

Benodigdheden voor de les: 
De leerlingen ontvangen allemaal een eigen onderzoekboekje en potlood. In dit 

onderzoekboekje zit een invulblad voor thuis en een label voor de verwerkingsles in de 

klas. Laat ze het boekje na afloop dus goed bewaren! 

 

 

Bijzonderheden en randvoorwaarden 
Om het beste uit de museumles te halen vragen wij van u als leerkracht om rekening te 
houden met de volgende aandachtspunten 

 Bereid leerlingen met deze informatie voor op het programma en maak ze bekend 

met de huisregels in het museum. 

 Het is prettig als je de klas vooraf vast in twee groepen verdeelt.  

 Bij de les in het museum/Kijkdepot zijn minimaal twee leerkrachten/begeleiders van 

school aanwezig.  

 Instrueer de extra ouders/verzorgers over hun rol.  

 Als leerkracht ben je altijd verantwoordelijk voor het handhaven van de orde en de 

gedragsregels voor jouw groep. 

 In de museumzalen hoef je niet stil te zijn. Wel vinden we het fijn als je rekening houdt 

met en respect hebt voor de andere bezoekers. (‘Spreken is zwijgen, zilver is goud’, 

zei kunstenaar Daan van Golden.)  

 Een mobiele telefoon gebruiken mag ook, maar liever niet om te bellen. Dat kan 

andere bezoekers storen.  

 Fotograferen mag, maar zonder flits.  

 Kijk met je ogen. Raak de kunstwerken niet aan. Ze zijn kwetsbaar en meestal enig in 

hun soort.  

 Grote tassen, rugzakken en paraplu’s kun je opbergen in de kluisjes en 

onderwijskarren.  
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Tips 

 

Tips voor voorbereiding 
 Leg duidelijk de regels uit in het Kijkdepot; niets aanraken, je rustig bewegen en 

rustig praten. 
 Je kunt de leerlingen vast voorbereiden door te bespreken of ze het museum kennen 
 Vertel dat ze niet naar het Museumgebouw gaan, maar naar een kerk, die tijdelijk 

dienst doet als Kijkdepot. 
 Wat is een depot? 

 

Tips voor verwerking 
 Voor de verwerkingsles krijgen de leerlingen een invulblad mee, dat ze thuis met hun 

ouders/verzorgers invullen.  

 Zij nemen een (foto van een) object mee naar school dat iets vertelt over een traditie 

van hen thuis. De verhalen delen ze met elkaar in de klas.  

 Het is leuk als je zelf ook een object meeneemt en daar iets over vertelt. Het 

Stedelijk Museum Schiedam is een plek van verwondering, waar je creativiteit én je 

denken wordt gevoed, waar je leert kijken en vragen leert stellen. Het museum wil 

graag een plek zijn waar leerlingen, vooral uit Schiedam, zich thuis voelen. 

 

Het Stedelijk Museum Schiedam biedt educatieve programma's voor het primair 
onderwijs. Met ons aanbod willen we leerlingen niet alleen vertrouwd maken met het 
museum, de Nederlandse beeldende kunst vanaf 1945 en de geschiedenis van 
Schiedam, maar ook een bijdrage leveren aan beter onderwijs. We lichten het aanbod 
graag toe, het liefst tijdens een bezoek op school. 

 

Het museumgebouw moet gerenoveerd worden en daarom zijn de deuren van 5 oktober 
2020 tot en met het najaar van 2021 gesloten. Gelukkig is het museum volop aanwezig 
op andere plekken in de stad en daar kun je met de klas naar toe. En we komen dit jaar 
ook graag eens naar jullie toe. 

 

Bekijk ons aanbod op: 

www.stedelijkmuseumschiedam.nl/onderwijs 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Frija Klijn, coördinator educatie en 
onderwijs, via frija@stedelijkmuseumschiedam.nl. 

 

Voor informatie over planningen en boekingen kunt u contact opnemen met onze 
planner via info@stedelijkmuseumschiedam.nl of 010-2463666. 
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